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আলহামদ ুিল�াহ। সম� �শংসা আ�াহর জন�; িযিন ষড়য�কারীেদর ষড়য� দুব�ল কেরন ও 
েখয়ানতকারীেদর অিব��তা �ংস কেরন। আ�াহ সুবহানা� ওয়া তায়ালা আপন িকতােব 
এরশাদ কেরেছন: 
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অথ�: "ওরা অি�র িদেক আহবান কের আর আ�াহ িনেজর অনু�েহ জা�াত ও �মার িদেক 
আহবান কেরন। িতিন মানুষেদর জন� িনেজর �ক�ম�েলা িব�ািরতভােব বণ�না করেছন যােত 
তারা িশ�া �হণ কের”। (সরূা বাকারা ২:২২১) 

আলহামদ ু িল�াহ। সম� �শংসা ঐ আ�াহর জন�; িযিন অ�মেদর েদায়া কবুল কেরন, 
আপদ��েদর িবপদাপদ দূর কেরন ও িনজ মুজািহদ বা�ােদরেক সাহায� কেরন।  

রহমত ও শাি� বিষ�ত েহাক; আমােদর ি�য়ভাজন, রাসূল এবং আমােদর আদশ� মুহা�াদ 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর, তাঁর পিরবার পিরজেনর উপর, মানুেষর মােঝ 
িনব�ািচত তাঁর সকল সাহাবীর উপর! 

হামদ ও সালােতর পর...  

ষড়য� ও িবশৃ�লার তরবাির মুসিলমেদর ঘােড় আজও পয�� লটেক আেছ। সমকালীন 
��েসড যু� �িতিদন নত�ন নত�ন রেঙ, নত�ন নত�ন ঢেঙ তার শাখা-�শাখা িব�ার করেছ। 
মানুেষর িফতরিত �ভাব, স�ু �ক�িত ও মানবজািতেক েদয়া আ�াহর ঐশী রং মুেছ েদওয়ার 
জন� চ�া� চলেছ। িবেশষ কের ওহীর অবতরণ�ল, উ�ম আখলােকর ভ�িম, ঈমােনর নূের 
ঝলমল জািযরাত�ল আরেব ��েসডাররা তােদর ষড়যে�র জাল িব�ার করেছ। এইেতা আজ 
তারা মুসিলমেদরেক সাং��িতক আ�াসেনর িশকার বািনেয় যেথ�া নাচাে�। �ংসা�ক 
মন�াি�ক যুে�র নত�ন এক ময়দান তারা খুেল বেসেছ।  
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তােদর এই যুে�র ���পূণ� ল�� হেলা - এতদ�েল কওেম লুেতর িনল�� ঐিতহ�েক 
�িত�া করা। পেন�া�ািফ ও িবক�ত েযৗনাচারী সংখ�ালঘু েগা�ীর সে� স�ক� 
�াভািবকীকরেণর মাধ�েম তারা এসব করেত চাইেছ। ম�ায় েয সম� ব�িভচািরণী নারী 
তাবুেত কােলা পতাকা টািনেয় জােহিলয়ােতর যুেগ িযনার বাজার খুেলিছল, তােদর পদা� 
অনুসরেণর যথাস�ব বড় সুেযাগ ৈতির করার জন� েচ�া করা হে�। েয েগাে�র ব�াপাের 
আ�াহ তায়ালা বেলেছন: 
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অথ�: "অতঃপর এক সকােল �চ� �িন তােদর উপর আঘাত হানল”।  (সরুা িহজর 
১৫:৮৩) 

তােদর ঘৃণ� ঐিতহ� পুনজ�ীিবত করার জন� এরা �েচ�া চালাে�।  

��েসডারেদর তােবদার, ই�দীবােদর অনুসারী েসৗিদ তা�ত সরকার আজ ইসলামী পিরচয়েক 
�ংস করার িমশন পিরচালনা করেছ। সাং��িতক এই যুে� মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া 
সা�ােমর পিব� আরব উপত�কায় বসবাসকারী মুসিলমেদর ইসলামী নীিত-ৈনিতকতােক 
িবিভ� আন�, িবেনাদন, েমৗসুিম উৎসব ইত�ািদর নােম �ংস কের িদে�। ��েসডারেদরেক 
তারা িনেজরাই এই কােজ সহায়তা করেছ।  

একই সমেয় আরব আিমরাত ও বাহরাইন সরকােরর ই�দীবাদীরা জািযরাত�ল আরেবর 
অিধবাসীেদর ইসলামী আকীদা-িব�াস ও ভাবধারার উপর �ংেসর ছায়া িব�ােরর জন� 
আ�াহািমক িরিলিজয়েনর দাওয়াত এবং উ�ু� নাি�কতা �চােরর সুেযাগ কের িদেয়েছ। 
মানবতাবাদী �াত�� ব�ন �াপেনর ‘উদার দৃি�ভি�’র নােম তারা মূলত মুসিলমেদর েমৗিলক 
আকীদা-িব�াসগত পাথ�ক� উিঠেয় েদয়ার েখলায় েমেত উেঠেছ। 

েসৗিদ রাজ পিরবার, আেল যােয়দ, আেল খিলফা সকেল িমেল আসমানী িবষয়ািদ ও ঐিতহ� 
ত��-তাি�ল� করেছ। িব�� �ীন, স�ু মি��, নীিত-ৈনিতকতা, চির� ও মানুেষর �াণ 
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িনেয় অবেহলা করার �িতেযািগতায় েনেমেছ। এমনই এক সমেয় কাতার সরকােরর 
জায়নবাদী েচহারার মুেখাশ ধীের ধীের খেস পড়েছ। তােদর কম�কাে�র উপর েথেক ক�য়াশা 
সের যাে�।  

এক সময় মেন করা হেতা - কাতার কখেনাই ইসলামী আে�ালন ও ইসলামী �লারেদর 
দলেক গৃহপািলত বানাবার িমশেন পা বাড়ােব না। �লারেদর িশকড় িঘের েফলা, তােদর 
েমধা-মি�� মুেছ েদয়া, তােদর �ৃিতশি� িনেয় েখলা করা, তােদর �ত�ােন আঘাত করা 
এবং ইসলামী আে�ালেনর দ�-নখর েভেঙ েদওয়ার মেতা কাজ অ�ত কাতারেক িদেয় 
হেত পাের না - এমনটাই এক ে�ণীর ধারণা িছল। িক� সা�িতক সমেয় েদখা েগল - 
কাতার রা� কত��প� �েণ, মােন ও পিরমােণ - সবিদক িদেয়ই অন�েদর েথেকও েবিশ িনক�� 
কাজ করেত পাের।  

কাতার সম� ই�দীবাদী আরব সং�া এবং েস�েলােত কম�রত ব�ি�েদরেক এই ��েসড যুে� 
একি�ত কেরেছ। বংশধারা, অথ�-স�দ, মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিব� 
জািযরাত�ল আরেবর অিধবাসীেদর ময�াদা ও স�দ িবন� করার ে�ে� কাতার এখন 
চ�াি�য়ন।  

তারা ে��ায় এমন অপচেয়র �ার উে�াচন কেরেছ - যা মানব ইিতহাস কখেনাই েদেখিন। 
মুসিলম উ�াহর ধনভা�ার ও অথ�-স�দেক ওয়া�� কাপ ২০২২-এর �িতেযাগীেদর 
েপছেন খরচ কের ‘অিতিথ পরায়ণতা’র এক অ�কার ইিতহাস জ� িদে�। ইজরাইেলর 
িবক�ত েযৗনাচাের অভ�� সংখ�ালঘু েগা�ীেক এবং আ�াহর জিমেনর আগাছার দলেক এই 
�িতেযািগতায় অংশ�হেণর সুেযাগ কের িদেয়েছ। এ িবষেয় কাতার সরকােরর দািয়�শীল 
ব�ি�বগ� গণমাধ�েম িবষয়টা �� কেরেছ।  

সমকামী েগা�ীেক মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পিব� উপত�কায় িবচরণ 
করার সুেযাগ কের িদেয়েছ। তােদর পাপাচার, েবহায়াপনা ও িনল��তােক মুসিলম উ�াহর 
যুবক-যুবতীেদর মােঝ ছিড়েয় েদয়ার ব�ব�া কেরেছ।  
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আ�াহর কসম! এটা এমন এক িবপয�য় - যা হারামাইন শারীফাইেনর িনকেট এবং 
তাওহীেদর আঁত�ড়ঘেরর খুবই কােছ মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর জািযরাত�ল 
আরেব সংগিঠত হে�।  

আ�াহর কসম! এসব মুসিলম উ�াহর ব�াপক উদাসীনতা ও অবেহলার ফসল। এসব িকছুর 
পর েগাটা উ�াহেক এমনটাই বলার উপযু�, েযমনটা হািদেসর বণ�নায় এেসেছ—  

َعاًما
َ
ٍر ط

َ
ُعوا ِآلِل َجْعف

َ
 اْصن

“েতামরা জাফেরর পিরবােরর জন� খাবার ৈতির কেরা।” 

[আবদু�াহ ইবেন জাফর রািদয়া�া� আন� েথেক বিণ�ত, যখন জাফর রািদয়া�া� আন�’র 
শাহাদােতর খবর এেলা, তখন রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, ‘জাফেরর 
পিরবােরর জন� খাবার ৈতির কেরা। েকননা তােদর কােছ এমন দুঃসংবাদ এেসেছ, যা তােদর 
ব�� কের রাখেব। ’ (সনুােন আিব দাউদ, হািদস : ৩১৩২) -অনুবাদক]  

এই অিভেযাগ আ�াহ ছাড়া আর কার কােছ দােয়র করেবা!? 

কিব বেলন: 

 
ُ

 وأجزان
ُ

                      وللزمان مسرات
ُ
 فجائع الدهر أنواٌع منوعة

যুেগর িবপয�য় ও দঃুখ-ক� িবিভ� �কার  

সমেয়র আবত�েন কখেনা আনে�র িবষয় ঘেট, কখেনা েবদনার 

 
ُ

وان
ْ
 ول�حوادث سلوان �سهلها                        وما ملا حلَّ  باإلسالم  ُسل

দুঘ�টনার িপেছ এমন সা�না থােক, যা দুঘ�টনার েবদনা �শিমত কের েদয় 
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িক� েসই দুঘ�টনা ইসলােমর ে�ে� হেল তখন সা�নার থােক না িকছুই 

�  ا�جز�رة  أمٌر  ال عزاء لھ    
َ

ْ�الن                 َد�
َ
ُھ  أُحُد  و ا��دَّ  �

َ
 َهَوي ل

জািজরাত�ল আরেবর অ�কার এমন িবষয় হেয় দাঁিড়েয়েছ, যার ব�াপাের েনই েকান সা�না, 

এই িবপেদ উ�দ পব�ত নেড় িগেয়েছ আর সাহালান পব�ত �েস িগেয়েছ। 

           ح�ي خلت 
ْ

 أصا��ا الع�ن �� اإلسالم  فارتزأت
ُ

 منھ أقطاُر  و�لدان

ইসলােমর েজ�ািতম�য় চ�� আঘাত�া� হেয় দৃি�র �খরতা হািরেয় েফেলেছ  

ফেল েদেশর পর েদশ অ�েলর পর অ�ল ইসলােমর ছায়া হািরেয় েফেলেছ। 

েহ আমােদর ি�য় ময�াদাবান মুসিলম উ�াহ!  

িন�য়ই সকল জািত-েগা�ী, রা� ও সা�ােজ�র একটা িনধ�ািরত সময় আেছ। উ�ান েযমন 
আেছ, েতমন পতনও আেছ। জািত-েগা�ীর অধঃপতেনর �� হয় তখনই, যখন েসই 
জািত-েগা�ীর মােঝ আেমাদ-�েমাদ ও িবলািসতা ছিড়েয় পেড়। ইবেন খালদুন রহমাত��ািহ 
আলাইিহ তাঁর িবখ�াত ইিতহাস �ে� এিদেকই ইি�ত কেরেছন।  

আমােদর মেন রাখেত হেব - িফফা ‘ফ�টবল িব�কাপ’ �ধুমা� ‘শরীর চচ�া’ বা অন� েকান 
ভাল উে�েশ� আেয়াজন করা হয়িন। বরং মন�াি�ক ও আকীদাগত অন�ান� িবিভ� উে�শ� 
বা�বায়েনর জন�, শারীিরক চচ�ার েমাড়েক মুিড়েয় এেক উপ�াপন করা হে�।  

বা�বস�ত যুগিচ�ার দৃি�েকাণ েথেক এিট সাং��িতক যুে�র একটা উপকরণ। মন�াি�ক 
আ�াসন এবং ধম�ীয় পিরচয় মুেছ েফলার লে�� মূল�হীন িবষেয় সময় ব�েয়র এক চটকদার 
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ব�ব�া এই ফ�টবল িব�কাপ। েবহায়াপনা ও িনল�� ব�িভচােরর িচ�া-ভাবনা মেন-মি�ে� 
ঢ�িকেয় েদওয়ার উে�েশ�ই এ�েলা করা হে�। 

ষড়য�মূলক, িনক��, িচ�াগত েয যুে�র আ�ন ��েসডার শি� জািযরাত�ল আরেব আজ 
��িলত কেরেছ, তা এমন এক িনম�ম যু�, ভয়াবহ অি�ক��, েগাপন তরবাির ও এমন 
শি�শালী বশ�া - যা মুসিলমেদর �দয়েক ঝাঁঝরা কের েদয়ার জন� যেথ�। এই যুে�র মেধ� 
যত �ংসা�ক িবষয় রেয়েছ, তােদর এই পিরক�নার মােঝ যত পাপাচার ও অিন�তা 
রেয়েছ, যত রকেমর িনল��তা, েবহায়াপনা ও পাশিবকতা রেয়েছ, েয সকল ম�, িনক�� 
কথাবাত�া ও কাজকম� রেয়েছ - এসবিকছু ইসলাম এবং মুসিলমেদর জন� ভয়ানক �িতকর, 
তা আর খেুল বলার অেপ�া রােখ না।  

এ িবষেয় দলীল-�মাণ হািজর করার েকান �েয়াজন েনই। �ধ ুএই কথাই বলেত হেব - 
আ�াহ তায়ালা এই উ�াহর তাকদীের িলেখেছন বেলই এমনটা হে�। আ�াহ সবুহানা� 
ওয়া তায়ালা ময�াদাশালী এই উ�াহেক ��েসডারেদর হ�ে�প এবং িবক�ত েযৗনাচাের িল� 
সংখ�ালঘু েগা�ীর আ�ালেনর �ারা পরী�া করেছন। আ�াহ সুবহানা� ওয়াতায়ালা চাইেছন 
- জািযরাত�ল আরেব কােফর ও নাি�ক েগা�ীর উপি�িতর �ারা ময�াদাশীল এই উ�াহর 
েবােধাদয় ঘট�ক।  

এভােবই এই িবরাট িবপয�য়, মহাপাপ ও েফতনা আরব উপত�কায় েনেম এেসেছ। এর 
বািহ�ক �প হল - শারীিরক �িতেযািগতা। আর তার অভ��ের রেয়েছ আজাব ও মহা শাি�। 
এই আেয়াজেনর ভাঁেজ ভাঁেজ নীিত-ৈনিতকতার অধঃপতন, চািরি�ক অব�য়, েবহায়াপনা 
এবং মুিমনেদর পথ িভ� অমুসিলমেদর পেথ আ�ােনর মত ভয়াবহ উপাদান রেয়েছ। েকান 
সে�হ েনই েয, এ িবষয়�েলা মুসিলমেদরেক ��� করেব। তােদর মূল�েবােধ আঘাত করেব। 
আমরা আ�য� হেবা না যিদ এই আেয়াজেনর মধ� িদেয় মুসিলমেদর নবী মুহা�াদ সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জািযরাত�ল আরেব নত�ন েকান যুে�র ছক আঁকা হেয় যায়!  
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এ জাতীয় েকানও আেয়াজেনর সে� মুহা�াদী জািযরাত�ল আরেবর েকান স�ক� েনই। 
যােদর ঈমানী ময�াদােবাধ রেয়েছ তােদর জন� আমােদর এই আেলাচনা ও িববৃিত - 
জািযরাত�ল আরেবর মুসিলমেদর উপর আপিতত িবপয�েয়র ভয়াবহতার বয়ান হেব।  

আমােদর এই িববৃিত – ময�াদােবাধ স�� েলাকেদর উদাসীনতার লাগাম েটেন ধরেব। 
মুসিলমেদর আকীদা, নীিত-ৈনিতকতা, িচ�া-েচতনা ও �কীয়তার মােঝ এই িনক�� ঘটনা 
িক�প ম� �ভাব িব�ার কেরেছ - তা িকছটুা উপলি� করেত পারেব। আশা করা যায় - 
এই বয়ােনর মাধ�েম উপলি�র এমন েকান পথ পাওয়া যােব বা মুি�র এমন েকান প�া উেঠ 
আসেব - যা িকছটুা হেলও এই েফতনার ভয়াবহতা কিমেয় িদেব ও উ��তা �াস করেব।  

এটা আমােদর জন� ‘সুবণ� সুেযাগ’। এই সুেযােগ আমরা আমােদর মুসিলম ভাইেদরেক 
সেত�র বাণী �নােত পারেবা। এই আেয়াজেনর ব�াপাের ইসলােমর �ক�ম িক, এর পিরণিত 
িক - সবিকছ ু আমরা তােদর সামেন ত�েল ধরেবা। তােদর জন� উপেদশমালা উপ�াপন 
করেবা। আমরা এসব িবষয় মুসিলম ভাইেদর মােঝ ছিড়েয় িদেত েচ�া করেবা। নিসহত ও 
উপেদেশর সওয়ােবর আশায় আমরা তােদর িদেক ভােলাবাসার হাত �সািরত করেবা। কারণ 
উপি�ত �েয়াজেনর সময় উ��ত িবষেয় িদক-িনেদ�শনা �দান ও কথা বলেত েদির করা ৈবধ 
নয়। যখন �েয়াজন েদখা িদেব, তখন �াসি�ক িবষয় িনেয় নীরব থাকা উিচত নয়। উ�েতর 
মােঝ দলাদিল, ভা�ন ও িবভি� অেনক আেগই সৃি� হেয় িগেয়েছ। এখন আমােদর ব�ব� 
�দােনর উে�শ� হল - ঐ সম� েলাকেদর কােন আমােদর বাণী েপৗঁেছ েদয়া, যারা 
মেনােযােগর সােথ আেলাচনা �েন এবং উৎক�� অংেশর উপর আমল করার েচ�া কের। 

তাই আমরা আ�াহ তায়ালার তাওফীক িনেয় বলেত চাই - এক দভু�ােগ�র েমঘ আমােদরেক 
আ�ািদত কের েরেখেছ। মুসিলম উ�াহর জন� এ কথা ভ�েল থাকার েকান সুেযাগ েনই েয - 
িফফা ফ�টবল িব�কাপ �ধুমা� শারীিরক কসরত ও ৈদিহক চচ�ার উে�েশ� আেয়াজন করা 
হে� না; বরং এই িব�কাপ সদুূর �সারী একিট পিরক�নার অংশ।  
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মন�াি�কভােব পৃিথবীবাসীেক িনল��তা, িযনা-ব�িভচার, পেন�া�ািফ এবং আসমানী সু� 
�িচ �ক�িত িবেরাধী কায�কলােপ অভ�� কের েদয়ার জন� তােদর এই ব�ব�া। িনঃসে�েহ 
এটা ক�ফর লালন-পালেনর িনয়ামক শি�। আ�পিরচয় মুেছ েদয়া এবং �ীলতাহািনর এক 
িনক�� উপমা - এই আেয়াজন।  

এই আেয়াজেনর পরেত পরেত রেয়েছ িব�ংসী আকীদা-িব�াস, �া� ধারণা আর কদাকার 
সং��িত। েকান অব�ােতই এমন িনক�� সং��িত েমেন েনয়া অথবা মুসিলম িবে�র েকান 
একিট েদেশ এ�েলা �চার-�সার করা - সমীচীন হেত পাের না। এ সম� �া� িচ�াধারা 
আর অপসং��িতেক আমদািন করা - কখেনাই মুসিলম উ�াহ ও বত�মান �জে�র মুি�র 
পথ হেত পাের না।  

ইবাদেতর উে�শ� ছাড়া জািযরাত�ল আরেব েকান আ�জ�ািতক সে�লন সমীচীন নয়। হেজর 
মাসসমূেহ বড় হজ পালেনর উে�েশ� সারা িব� েথেক পিব� এই ভ�িমেত েলাক আসেত 
পাের �ধ।ু এর বাইের অন�ান� ধেম�র-মতবােদর মানুষেদর এখােন আসার েকান অনুমিত 
েনই। কারণ রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক িনেদ�শ িদেয়েছন – 
আমরা েযন জািযরাত�ল আরব েথেক মুশিরকেদর েবর কের েদই। িতিন পিব� এই ভ�িমেক 
মুশিরক েগা�ীর অপিব�তা এবং তােদর অপসং��িতর কলুষতা েথেক মু� রাখার িনেদ�শ 
িদেয়েছন। তােদর অধঃপিতত চির� আর তােদর পাশিবক �িচ �ক�িত েথেক হারামাইন 
শারীফাইন এবং এর আশপাশেক েহফাযেতর আেদশ িদেয়েছন। কারণ এই ভ�িম হল ঈমােনর 
আঁত�ড়ঘর, ক�রআেনর অবতরণ ভ�িম; ইসলােমর মহানবীর গৃহ এখােন অবি�ত। েস জায়গায় 
েকমন কের জািযরাত�ল আরেবর মত �ােন এ কাজ�েলার েযৗি�কতা থাকেত পাের? 

সাহাবােয় েকরােমর আবাস�ল এই ভ�িম। মুসিলমেদর েকবলা এই ভ�িমেত। এই ভ�িমর �ক�ত 
অিধবাসী আিদ আরব েগা�ী - যােদর র� মাংেসর সে� িমেশ আেছ ইসলাম। তারা েনত�� ও 
িব�েক পিরচালনার িদক-িনেদ�শনা েদবার হকদার। মুসিলম িবে�র েক��েল ও শীেষ� 
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তারাই। আ�াহর পেথ দাওয়াত, আ�াহর সীমােরখা েহফাযত এবং তাঁর এক�বােদর 
সংর�েণর দুগ� তারা। উ�ম আদশ� ও সিঠক পেথর মশাল তারা।  

ইসলােমর সিঠক দৃি�ভি�, সু� �িচ ও িব�� িবেবচনােবাধ স�� েলাকেদর এ িবষেয় 
েকান সে�হ েনই েয - বরকতময় এ জািযরাত�ল আরেব িফফা ওয়া�� কােপর অন�ুান এবং 
এই আেয়াজেনর মােঝ েবদনাদায়ক যত পাপাচার, অসভ�তা ও মহাপাপ রেয়েছ, এসব 
িকছুই আমােদর সদ�ার মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তাঁর পিব� কবেরর মােঝ 
ব�িথত করেছ। আ�াহর �ীন, সীরােত মু�াকীম ও নবীিজর পিব� সু�ােহর ব�াপাের েয 
সম� মুসিলেমর ময�াদােবাধ রেয়েছ, �েত�েকই এই আেয়াজেনর কারেণ েবদনা�া� হেয় 
আেছন। যারা নবীিজ মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তাঁর অনুসারীেদরেক ক� 
িদেব; তােদর এ কাজ - িবরাট পাপ, মহা অন�ায় ও নাফরমানী হওয়ার জন� যেথ�। �ানী 
ব�ি�েদর জন� আ�াহ তায়ালার িনে�া� বাণী ধমিক িহেসেব যেথ� - 

ا بً 
َ

ُهْم َعذ
َ
 َعدَّ ل

َ
 ِخَرِة َوا

ٰ ْ
َيا َوا ال

ْ
ن ُ ِ�� الدُّ ّٰ

َعَ�ُ�ُم �
َ
ٗھ ل

َ
َ َوَرُسْول ّٰ

ْوَن �
ُ
ِذْيَن ُيْؤذ

َّ
ِهْيًنا ِانَّ ال ِذْيَن  ا مُّ

َّ
َوا ل

ْوا ُ�ْ�َتا ًنا 
ُ
َقِد اْحَتَمل

َ
َسُبْوا ف

َ
ت

ْ
ْ�ِ� َما اك

َ
ْؤِمٰنِت ِ�غ

ُ ْ
ْؤِمِنْ�َن َوا مل

ُ ْ
ْوَن امل

ُ
ِبْيًناُيْؤذ ًما مُّ

ْ
ِاث  وَّ

অথ�:"যারা আ�াহ ও তাঁর রাসলূেক ক� েদয়, আ�াহ তােদর �িত ইহকােল ও পরকােল 
অিভস�াত কেরন এবং তােদর জেন� ��ত েরেখেছন অবমাননাকর শাি�। যারা িবনা 
অপরােধ মুিমন পু�ষ ও মুিমন নারীেদরেক ক� েদয়, তারা িমথ�া অপবাদ ও �কাশ� পােপর 
েবাঝা বহন কের”। (সরূা আল আহযাব ৩৩: ৫৭-৫৮) 

ইয়া উ�াতা মুহা�াদ! (সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম) 

আমরা িবেশষভােব কাতােরর এবং সাধারণভােব েগাটা জািযরাত�ল আরেবর আমােদর 
স�ািনত ভাইেদরেক আ�ান করিছ – 
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েহ মুররা, বনু তািমম ও কাহতান েগাে�র উ�রসূিররা! েহ কা’ব, যুহল ও গাতফান েগাে�র 
স�ােনরা! েহ গিব�ত অ�ঃকরেণর অিধকারীরা!! েহ উ�ম চিরে�র অিধকারীরা!! েহ স�া� 
বংশ-লিতকা সংর�ণকারীরা! েহ দানশীলতা ও পণূ� আ�ময�াদার নমুনা �াপনকারীরা!!  

আপনারা এই িব�কােপর আেয়াজেন ব� অন�ায় িবষয় েদখেত পােবন। এ�েলা আপনােদর 
অপছ� করেত হেব। আপনারা এই আেয়াজেন অেনক পাপাচার ও বড় বড় নাফরমানী 
েদখেত পােবন, েস�েলার িশকড় আপনােদরই উপেড় েফলেত হেব। কাতার সরকার 
মুসিলমেদর অনভু�িত িনেয় েখলেত েচ�া করেছ। রা� কত��প� দািব করেছ েয, অিতিথসহ 
সকেলর উপর ইসলামী আইন-কানুন �েয়াগ করা হেব। তােদর এসব দািব সে�ও আপনারা 
েবহায়া নারীেদর শারীিরক অ�ভি� ও নাচ েদখেত পােবন। চির�হীন েলাকেদর লা�ট� 
েদখেত পােবন। পাপাচারীেদর উে�শ�মূলক িশস �নেত পােবন। আেয়াজকেদর দাবীক�ত 
�ধুমা� িবেনাদন ও শরীরচচ�ামূলক আেয়াজেনর মধ� িদেয় ইসরাইেলর সােথ স�ক� 
�াভািবকীকরণ �ি�য়ার বা�বায়ন েদখেত পােবন।  

এমতাব�ায় িকছেুতই আপনারা েথেম যােবন না। আপনারা উদা� কে� আমর িবল মা�ফ 
এবং নািহ আিনল মুনকার করেত থাক�ন। েহকমত ও উ�ম উপেদেশর মাধ�েম দাওয়ােতর 
কাজ করেত থাক�ন, েযমনটা আমােদর ি�য়নবী মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম 
আমােদরেক িশ�া িদেয়েছন। আপনারা েজেন রাখুন - জািযরাত�ল আরেবর উপর চািপেয় 
েদয়া এই মহাযু� িনঃসে�েহ একটা ‘��েসড’। যা পিরকি�ত ও িনয়মতাি�কভােব 
আেরািপত করা হেয়েছ। মুসিলমেদর অনাগত �জ� এবং মুসিলম উ�াহর ভিবষ�েতর উপর 
এই আেয়াজন এক মহা অন�ায় ও সাং��িতক আ�াসন। পি�মা সং��িতেক মুসিলমেদর 
উপর চািপেয় েদয়ার ষড়য� এটা।  

ভিবষ�ৎ মুসিলম �জ�েক তােদর সু� ইসলািমক �িচ-�ক�িত েথেক সিরেয় এেন ��তা, 
িব�াি�, পেন�া�ািফ, সমকািমতা ও নাি�কতার েচারাবািলেত েটেন আনার আেয়াজন 



 

 

কাতার ফুটবল িব�কাপ ২০২২ - এর মধ্য িদেয় মুহা�াদ - সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম – এর পুণ্যভূিম জািযরাতুল আরেব নতর্ কীেদর আ�ালন স�েকর্  

িববৃিত 

11 

কািয়দাতুল িজহাদ - েক�ীয় েনতৃ� 

এ�েলা। সামি�কভােব না মুসিলম উ�াহ, আর না জািযরাত�ল আরব - তােদর এতিদেনর 
ইিতহােস �ীেনর েমৗিলক পাঁচিট িবষেয়র উপর এমন আ�াসন কখেনা �ত�� কেরেছ।  

��েসডারেদর তােবদার েগা�ী েদখেত িঠক আমােদর মতই। তােদর হােত বত�মান সমেয় ধম�ীয় 
সীমােরখা, �াণস�দ, েমধা-মি��, অথ�-স�দ এবং ই�ত-স�ান - এই েমৗিলক 
িবষয়�েলা েযভােব লি�ত ও পদদিলত হে�, তা এর আেগ কখেনাই েদখা যায়িন। 
িবেশষত সা�িতক সমেয় জািযরাত�ল আরেব ‘কওেম লুেতর’ সমকামী আচরণেক েযভােব 
��য় েদওয়া হে�, তা িচ�াই করা যায় না। ‘কওেম লুেতর’ উ�রসূিররা আজ িবে�র সকল 
�া� হেত জািযরাত�ল আরব পােন েধেয় আসেছ।  

এখন আপনারাই বলুন - এই িব�কাপ ফ�টবল আেয়াজন উপল� িক এমন কাবা হবার 
েযাগ�; যার হজ করার উে�েশ� িবে�র সকল �া� েথেক নানা বেণ�র মানুষ উপি�ত হেয় 
আমােদর ইসলামী মূল�েবাধেক খােটা করেব? মুসিলম �ধান েদেশর িনয়ম-কাননু ল�ন 
করেব মা� ৩০ িদেনর জন� হেলও? এই উ�ত এতটাই অসহায় হেয় েগল? নািক 
মুসিলমেদর জাতীয় স�দ ও মূল�বান অথ� ভা�ারেক অনথ�ক ও একইসােথ ভয়ানক আন� 
িবেনাদন ও অযথা কােজর মােঝ খরচ কের মুসিলম জািতেক বৃ�া�ুিল েদখােনা হে�!!?  

অত�� পিরতােপর িবষয় হে� - জােহিলয়ােতর হজ পালনকারী এই হাজীরা - যােদর �ভাব 
হে� ক�ত �িত�িত ভ� করা - তারা অিচেরই মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 
জািযরাত�ল আরবেক তােদর চির�হীনতা, অধঃপিতত িনক�� সং��িত ও পাশিবক আচার-
আচরণ িদেয় পিরপূণ� করেব। তারা কখেনাই েযখান েথেক এেসেছ, েসখােন িফের যােব না। 
তারা অ� সমেয়র জন� এেসেছ িঠক, িক� যা সােথ কের িনেয় এেসেছ; তার সবিকছু িনেয় 
তারা আবার চেল যােব - এমনটা েভেব থাকেল ভ�ল হেব। তারা িনেজেদর প�ােত এই 
জািযরাত�ল আরেব যুেগর সম� অিনে�র বীজ বপন কের যােব। তােদর চািরি�ক অব�য় 
আর অপসং��িতর িবষা� চারা তারা এখােন েরাপণ কের যােব। আমােদর সুশৃ�ল মুসিলম 
সমাজ আর ইসলািমক পিরেবেশর উপর তারা তােদর েনাংরা েছাবল বসােব। মুহা�াদ 
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সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জািযরাত�ল আরেবর নত�ন �জে�র মােঝ তােদর 
অপিব�তা আর কলুষতা ছিড়েয় েদয়ার জন� তারা এসব করেব। েয পিরি�িত আসেত 
চেলেছ, তা অ�কারা�� আর খবুই িত�।  

িনেব�াধ িবন সালমান আেরক িনেব�াধ তািমম ইবেন হা�ােদর সে� অিন� সাধেনর 
�িতেযািগতায় েনেমেছ। এবােরর িব�কাপ উে�াধনী অনু�ােন তােক আম�ণ জানােনার 
কারেণ, কাতার আিমর এবং তার েদেশর জনগেণর �িত �েভ�া �াপন কেরেছ।  

কাতার িব�কােপ আরও একটা নত�ন িবষয় হেলা - েরফাির িহেসেব এবার দািয়� পালন 
করেব নারীরা। এ িবরাট িবপয�েয়র অিভেযাগ একমা� আ�াহর কােছ দােয়র কির। এ সমেয় 
�ধু কিব আবুল বাকা আর-রি�র এই কিবতাই মুেখ চেল আেস— 

  لها همُم 
ُ

ات              أال نفوُس أبيَّ
ُ

 أما ع�� ا�خ��  أنصاُر  وأعوان

েহ আ�ময�াদােবাধ স�� উ� মেনাবেলর অিধকারী গিব�ত আ�া!  

 কল�ােণর ব�াপাের িক েকান সাহায�কারী আর সহেযাগী েনই? 

   ملثل هذا يذوُب القلُب من كمٍد 
ُ

 إن �ان �� القلب إسالُم و�يمان

িবষ�তার কারেণ এমন ঘটনায় অ�র হেয় যায় িবগিলত  

যিদ েসই অ�ের ইসলাম আর ঈমােনর েদৗলত থােক। 

ইয়া উ�াতা মুহা�াদ! (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)  

কাতাের আেয়ািজত ‘ফ�টবল িব�কাপ ২০২২’ এমন একিট জঘন� পদে�প -  যার মাধ�েম 
বত�মান যুেগর মুসিলম �জে�র ব�ি�� �ান হেয় যাে�। এই িব�কাপ আেয়াজন - িচ�ার 
িবক�িত ও চির� হরেণর একিট উৎস। এিট নাি�কতা, ক�ফর-িশরেকর বীজ বপন, চরম 
অ�ীলতা ও ৈনিতক অব�েয়র অন�তম মাধ�ম। আমােদর উিচত হেব - িনেজেদর ও 
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স�ানেদর ধািম�কতার �িত য�শীল হওয়া। মুসিলমেদর সং��িত ও ইসলােমর েমৗিলক 
আদেশ�র �িত আরও েবিশ ���ােরাপ করা।  

আমােদর এই িবষয়িটও অনুধাবন করেত হেব েয - আমরা আজ ভয়াবহ এক িবপয�েয়র 
স�ুখীন। কাতাের িব�কােপর আেয়াজন - জায়িন�-��েসডারেদর এক �ংসা�ক আ�মণ। 
এর ল�� হে� - মুসিলমেদর আকীদা-িব�াস ও ইসলােমর ���পূণ� পাঁচিট িভি�েক �ংস 
করা। আর কাতার জািযরাত�ল আরেব �থমবােরর মেতা এই িব�কােপর আেয়াজন করার 
মাধ�েম, অথ� অপচেয়র মধ� িদেয় মুসিলম উ�াহর েদেহ ��েসেডর ন� থাবা বসােত 
সহেযািগতা করেছ।  

আমােদর এই পিব� ভ�িম�েলােত ��েসডারেদর সহেযাগীরা মুসিলমেদর চির� হরণকারী দুগ� 
ৈতির করেত �� কেরেছ। যা ��েসডারেদর জন� মুসিলমেদর আকীদা-িব�াস, িচ�া-েচতনা, 
সভ�তা-সং��িতেত হ�ে�প করার দুয়ার খুেল েদয়। এরা ইসলামী আ�ময�াদােবাধ এবং 
ধম�ীয় পিরচয় ন� কের মুসিলম স�ানেদরেক ইসলাম িবেরাধী কম�কাে� অভ�� কের ত�লেত 
চায়। আর এভােবই কাতার ��েসডার, নাি�ক ও সমকামীেদরেক মুসিলমেদর িব�ে� যুেগর 
��েসড হামলায় সরাসির সহেযািগতা করেছ। এর ফেল েয ির�াহেক আবু বকর রািদয়া�া� 
আন� জািযরাত�ল আরব েথেক িবতািড়ত কেরিছেলন, তা আবার েসখােন মাথাচাড়া িদেয় 
উেঠেছ। ইসলামেক জািযরাত�ল আরব েথেক িবতািড়ত করা ও মুসিলমেদরেক ধম�হীন কের 
েতালার ে�ে�ও কাতার অংশ িনেয়েছ। 

দঃুেখর িবষয় হে�: েয জািত এক সময় আ�াহর সােথ ওয়াদাব� হেয়িছেলা েয, তারা পৃ� 
�দশ�ন করেব না, তােদর অিধকাংশই আজ ইসলােমর পে� �িতেরাধ েথেক পলায়ন 
করেছ। অথচ তারা তােদর এই ওয়াদা স�েক� িজ�ািসত হেব! েদেশর যারা �থম সািরর 
উলামােয় েকরাম ও দাঈ, তারাও আজ কাতােরর কবীরা �নােহর �ংসা�ক আেয়াজেনর 
িব�ে� মুখ খুলেছন না। িনেজেদরেক ‘হ� লুকােনা’র লা�নাকর অপরাধ েথেক বাঁচােনার 
িক এখেনা সময় হয়িন? সময় হয়িন িক মুসিলম উ�াহেক এই ভয়াবহ আেয়াজেন অংশ �হণ 
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করা েথেক সতক� করার? অথচ তােদর েচােখর সামেনই ভয়াবহ অ�ীলতায় সয়লাব হেয় 
যাে� কাতার। েসই অ�ীলতায় আজ উ�াহ েভেস যাে�। 

আপনারা আ�াহেক ভয় ক�ন! সত� �কােশর মাধ�েম অ�ীলতার �চারকারীেদরেক 
দাঁতভা�া জবাব িদন। এই �িতেরােধর মাধ�েম আ�াহ ও তাঁর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�াম, িকতাবু�াহ-সু�াহ এবং মুসিলম উ�াহর শাসক ও সাধারণ জনগেণর কল�াণ 
কামনা ক�ন! এর সােথ সােথ অ�ীলতা ও েবহায়াপনা �চারকারী চ�ােনল ‘আল 
জািজরা’েক বয়কট ক�ন। েকননা ‘আল জািজরা’ সংবাদ �চােরর পিরবেত� অ�ীলতা 
�চােরর িঠকাদাির িনেয়েছ। অ�ীল চ�ােনল�েলার মত আল জািযরাও িযনা-ব�িভচার, 
অ�ীল �দশ�নীসহ উল� নৃত� �চার কের যাে�। এভােবই তােদর অ�ীলতার ে�াত 
ব�াপকতা লাভ করেছ।  

এখন দাঈ ও আেলমেদর উিচৎ - এই আেয়াজেন অংশ�হণকারীেদরেক ইসলােমর িদেক 
দাওয়াত েদয়া। অ�ীলতা �চারকারী ও েদহ ব�বসায়ীেদর সামেন ইসলামী জীবনব�ব�ার 
েসৗ�য� ফ�িটেয় েতালা। তােদর আরও উিচৎ হেব - আরব উপ�ীেপ ‘অ�ীলতা িব�ােরর 
ভয়াবহতা’ মানুেষর সামেন ত�েল ধরােক আ�াহর পেথ আ�ােনর একিট মাধ�ম বানােনা। 
যােত এই মহা িবপেদর ভয়াবহতা ও অ�ীলতার সয়লাব িকছটুা হেলও লাঘব হয়। তাছাড়া 
তােদর েতা এটা অজানা নয় েয, উলামা ও উ�াহর আবশ�কীয় কত�ব� - এই দাওয়ািত কাজ 
আ�াম েদয়া। এিটেক ��েসডারেদর িব�ে� একিট িজহািদ কায��ম িহেসেব িবেবচনা করা।  

ইয়া উ�াতা মুহা�াদ! (সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�াম)  

এই ভয়াবহ িফতনার িব�ে� �ধ ুশাি�পূণ� �িতবাদ, কা�াকািট ও অিভেযাগই যেথ� নয়। 
বরং সময় হেয়েছ িজহােদ ঝাঁিপেয় পড়ার। আমােদর মেধ� যােদর স�মতা রেয়েছ, তারা েযন 
হাত িদেয় তােদর িব�ে� লড়াই কের। যিদ তা না পাের, তেব েযন তারা জবােনর মাধ�েম 
তার �িতবাদ কের। আর যিদ তাও না পাের, তাহেল অ�ত �দয় িদেয় েযন এর িব�ে� 
লড়াইেয়র পিরক�না কের। আর এিটই হেলা ঈমােনর সব�িন� �র।  
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�দয় িদেয় তােদর িব�ে� িজহাদ করার প�া হেলা - এ সকল অনু�ানেক ঘৃণা করা। এই 
আেয়াজন�েলা েহাক িবেনাদনমুলক িকংবা খৃ�ানেদর িগজ�া ও িহ�েুদর মি�র উে�াধেনর 
িশরকী অনু�ান। হারামাইেনর ভ�িমেত অনুি�ত এই িবেনাদনমূলক অনু�ান�েলা মুসিলমেদর 
চির� হরণ করেছ। আর আরব আিমরাত ও বাহরাইেন আেয়ািজত িগজ�া-মি�েরর উে�াধনী 
অনু�ান�েলা েতা মুসিলমেদর েমৗিলক িব�ােসই আঘাত হানেছ।  

কাতাের আেয়ািজত িব�কাপ 2022 এর অনু�ান হারামাইন ও বাহরাইেন আেয়ািজত 
অনু�ান�েলার েচেয়ও েবশী জঘন�। েকননা এই অনু�ানিট মুসিলমেদর আকীদা-িব�াস, 
ধন-স�দ, িচ�া-েচতনা ও নীিত-ৈনিতকতােক সমানভােব �ংস করেছ। তাই আমােদর 
উিচৎ হেব - কাতারেক বয়কট করা। তােদর স�েক� সাধারণ মুসিলমেদরেক সতক� করা এবং 
আরব উপ�ীেপর নত�ন �জ� ভিবষ�েত েয �মিকর মুেখামুিখ হেব, েস িবষেয় সেচতনতা 
ৈতির করা। �ক�ত মুসিলম কখনও মুসিলম স�ানেদরেক �ংেসর িদেক েঠেল িদেত পাের 
না।  

পিরেশেষ আ�াহর কােছ �াথ�না করিছ - িতিন েযন মুসিলম ভ�খ��েলােক কােফরেদর 
আিধপত� িব�ার েথেক র�া কেরন। কােফরেদরেক জািযরাত�ল আরবসহ সম� মুসিলম িব� 
েথেক িবতািড়ত কেরন।  

েহ আ�াহ! আপিন আমােদরেক েহফাযত ক�ন, েযন আমরা অ�ীলতার এই মহা ে�াতেক 
সমথ�ন না কির। 

েহ আ�াহ! আমরা িক উ�াহর কােছ ইসলােমর বাত�া েপৗঁছােত েপেরিছ? েহ আ�াহ, 
আপিন সা�ী থাক�ন! 

েহ আ�াহ! আমরা িক উ�াহর কােছ ইসলােমর বাত�া েপৗঁছােত েপেরিছ? েহ আ�াহ, 
আপিন সা�ী থাক�ন! 
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েহ আ�াহ! আমরা িক উ�াহর কােছ ইসলােমর বাত�া েপৗঁছােত েপেরিছ? েহ আ�াহ, 
আপিন সা�ী থাক�ন! 

আর আমােদর েতা কত�ব� হে� সু�� বাত�া েপৗঁেছ েদয়া।  

 وآخر دعوانا أن ا�حمد � رب العامل�ن

 

   

 
রিবউল আিখরাহ, ১৪৪৪ িহজির 

নেভ�র, ২০২২ ইংেরিজ 


